
Základní informace k PZ 2021-2022 

 Gymnázium je všeobecně vzdělávacím typem SŠ, zakončuje se maturitní zkouškou, připravuje 
studenty k následnému studiu na všech typech VŠ, po jehož absolvování nalézají naši 
absolventi široké možnosti uplatnění. 

 Škola nabízí uchazečům 2 obory vzdělávání: G4 = obor čtyřletý 79-41-K/41 Gymnázium 
(čtyřletý obor) a G8 = obor osmiletý ( 79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor) 

 ŠVP jednotlivých studijních oborů jsou zveřejněny na webových stránkách školy v části 
Dokumenty školy 

 Počet plánovaného počtu nově přijatých žáků: G4 60, G8 30 

 Název školy: Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace 

 Adresa: Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov 

 Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z M a ČJL (tedy státní JPZ – CERMAT). 
Talentová ani školní přijímací zkouška není stanovena. 

 Uchazeči, kteří budou přijati a nastoupí ke studiu od 1.9. 2021 musí úspěšně ukončit v případě 
G4 9. ročník ZŠ a v případě G8 5. ročník ZŠ. 

 Škola zveřejní do 31.1.2021 kritéria PZ. V souladu s § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých 
zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 
koronaviru SARS CoV-2, v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nebudeme zohledňovat 
hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

 V rámci studia je nabízen výběr těchto cizích jazyků: AJ (všichni žáci), dále NJ, RJ, FJ. Jako 
volitelný předmět si mohou dále žáci zvolit It (G4: 3,4 roč., G8: 7,8 roč.). V rámci AJ je nabízena 
možnost absolvovat mezinárodní zkoušky zakončené získáním certifikátu FCA, CAE. Při výuce 
v nejazykových předmětech jsou využívány ve vybraných hodinách některými vyučujícími 
prvky metody CLIL (AJ). 

 Nabídka volitelných předmětů je k dohledání v ŠVP VP: https://www.gym-
tisnov.cz/dokumenty-skoly  

 Je možnost navštěvovat nepovinný předmět sborový zpěv. 

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2021. Je třeba použít k přihlášení stanovený 
formulář přihlášky. Je nutné, aby přihláška byla vyplněna správně a čitelně. Potvrzení zdravotní 
způsobilosti žáka se na přihlášce ke studiu na gymnáziu nevyžaduje. Přesnější informace k vyplnění 
přihlášky jsou obsaženy v prezentaci na https://www.gym-tisnov.cz/den-otevrenych-dveri . 

 

 Další nadstandardní aktivity (jsou realizovány, pokud to okolnosti dovolí):  

soutěže, SOČ, úzká spolupráce s VŠ a vědeckými pracovišti, exkurze a besedy, Studentský 

parlament, Pěvecký sbor, sportovní kroužky – pod INSPIRO, pořádání tanečních kurzů, 

stužkovací ples, návštěvy divadelních představení v rámci předplatného, divadelní soutěže NG, 

charitativní akce, projekt Hrdá škola, projekt Finančně gramotná škola, projekty v rámci 

podnikavosti, akce v rámci kariérového poradenství, spolupráce s MU - projekt Humanitní vědy 

dokořán, adaptační pobyty, akce v rámci prevence patologických jevů, pořádáme odpoledne 

autorského čtení, zahraniční zájezdy v případě zájmu studentů a bezpečné situace, zapojení 

učitelů do Erasma+ (stáže učitelů v zahraničí), školní projekty – např. Kvarta učí tercii. 

Organizují se oslavy MDS, MDD…, workshopy pro studenty (např. učební styly), na škole 

působí školní psycholožka, rodilý mluvčí AJ, škola je zapojena do dotačního programu Šablony 

pro SŠ a VOŠ, partnerství se školou v Seredi, sportovní kurzy, kurzy PP … 
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